
 באב' אהבה לשבת לפני שבועות ולפני ט
מיד אחר ', לשמ� הגדול סלה באמת'� לומר את המילי� "כאשר גומר הש' אהבה רבה'בברכת  

בנוסח הפיוט . והקהל אומר עמו', אות� כל היו� קוינו'פותח ואומר בנעימה ידועה ' אמת'המילה 
, ופחי� טמנו לאבדני, כרו שוחה ללכדני: "יבההצנזורה הכת. שלפנינו תוק� הנוסח שהוכנס בסידורי� המאוחרי�

כורע לתלוי : "במקו� החרוז המקורי, "מאויבי עז תצליני, פנה אלי וחנני, למה לנצח תשכחני, אלקי� אל תעזבני
הצנזורה ". 'ועד מתי ה, ביו� עמד� מנגד, שוסה ובוזה ומנגד, למה תביט בוגד, לבול ע� יסגוד, מכריע ב� לבגוד, במגוד

לאסרני : "נוסח הצנזורה', שאו� קמי�'בחרוז ". קראו נוצרי� שפ� ד�: "במקו�, "קראו אכזרי� שפ� ד�: "הכתיבה
' רצחו וג� ירשו'בחרוז ". הנכבד בנקלה, להמיר כבוד� בנתלה: "במקו� נוסח הפייט�, "כנכבד וכנקלה, בבית כלא

 ". תמונת� לתבנית איש ומדדו תכניתישימו: "תחת, "ומדדו את תכנית, יאריכו עלי מענית: "ניסחה הצנזורה
 

� : -ָ,ה ְיָי +ִבינ&. ְלִ*ְמָ� &ְלִזְכְרָ� ִאִ&ינ&. ַה)$� ִקִ&ינ&%א$ְתָ� ָ"ל /ֵ
:  ְוַעד ָמַתי ְיָי.ְולֹא ָת*&ב ְלַקְח,$. ָל2ָה ָלֶנַצח ְ*ַכְח,$. ְ/כ$ְרָ� ִה0ְַח,$

0ָח&י : ְוַה0ֶֶלת ָסַגר -ֲחָריו.  ִמְכַלל ֲהָדָריומ&ָצא. 5ַֹר* ִמֵ/ית ֲחָדָריו
:  ְוַעד ָמַתי ְיָי.ִנְ*ָ/ה ְוֵאי� ר$ֶאה. ִנְ*ָ/ר ְוִנְדֶ"ה ְוִנְכֶאה. ְו*&ב לֹא ִנְרֶאה

ְוַנְסִ,י : ָהִייִתי ְ"ִצ$6ר /$ֵדד. ָ*ד&ד ְ/ַיד *$ֵדד. ָהִייִתי ְ/מ&ָסר ִמְתנ$ֵדד
:  ְוַעד ָמַתי ְיָי.ְוק$ל ָעֶלה ִנ70ָ. ְ/ר&ַח ָעִריִצי� ִנְ*70ָ. � ִנְר70ַָה)$%ָ"ל

ָעְלָתה ִנ8ָה ְוִהיא . &ִמ6ַח י$ְקִ*י� /$ַרַחת. ָזֲממ& ַנְפִ*י ָלַקַחת
%ָיִדי 9ְַמִ,י ְלמ$. &ָמה +ִ*יב 0ָָבר חְֹרִפי. ֵחֵר7 ֶסָלה *ֲֹאִפי: ְ"פַֹרַחת

: ָזָע�%ָהָע� ֲאֶ*ר. ִחְ/ל& ַמַ:ל נַֹע�. ָטְמנ& ֶרֶ*ת ְלַפַע�:  ָמַתי ְיָי ְוַעד.ִפי
:  ְוַעד ָמַתי ְיָי.י$� י$� ִיְדרֹ*&. ִלי ְיַנְ:*&%ֲאֶ*ר%ְלָכל. ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲח*&

ה ַתִ/יט ָל2ָ: ְלב&ל ֵע� ִיְס$5ד. ַמְכִריַע ְ/ָ� ִלְב$5ד. "ֵֹרַע ְלָתל&י ְבָמג$ד
ָמה א$ִחיל :  ְוַעד ָמַתי ְיָי.ְ/י$� ֲעָמְדָ� ִמֶ;ֶגד. *ֶֹסה &בֶֹזה &ְמַנ5ֵד. /ֵֹגד

. ָנַפג ִלִ/י ְלֵק� ִע0ַָני: ֵעֶמק ָ*ֶוה%ֶאל. ַהר ְצִבי קֶֹד* ָנֶוה. &ָמה ֲאַקֶ&ה
ֶסָלה ֲאַיֵחל : ַתי ְיָי ְוַעד ָמ.ְונַֹח� ִיָ>ֵתר ֵמֵעיָני. ֲחָדִ*י� ַלְ/ָקִרי� 0ִיַני

�0ָ�. ְוִהֵ;ה ֶהֶרג ְו-ְ/ָד�. ְלִע0ָ �. ע<ֵ=יִתי ְוַנֲע9ֵיִתי ַה0ִָמי�: &ְלָמז$ר ֵאי
�. 6ְָרע&ִני מ$ַני ֲאָכל&ִני:  ְוַעד ָמַתי ְיָי.ְלֵק� ַהָ)ִמי�. נ$-ְ*ִ,י ע$ד ִמְ?ַהֲאִמי

$0ֵר* . ָצְמת& ַחַ)י ְלִהְת5ֵָאל: ַחת ִיְטְ/ל&ִני-ְ� ַ/ַ@. ְוַעד ַ,ְכִלית ִ"?&ִני
 ָקְרא& נ$ְצִרי� : ְוַעד ָמַתי ְיָי.ֵאל%ֵה� ִקְנא&ִני ְבלֹא. ַה2ֵת ְו*$ֵאל%ֶאל

ָרִאיָת ִ*ְמָ� : ְ?ָ� ִנְר%�0ָ&ַמה. ְולֹא 9ָמ&ָ� ֱאלִֹהי� ְלֶנְג�0ָ. %�0ְָ*ָפְ�
 ְ*א$� :ְוַעד ָמַתי ְיָי. &מְֹ*ָליו ְיֵהיִליל&. ַ*ע ַיֲעִליל&ֲעִליל$ת ְ/ֶר. ִחֵ?ל&

ְ,ָלא$ָת� : ַהִ;ְכָ/ד ַ/ִ;ְקֶלה. ְלָהִמיר ְ"ב$ְדָ� ְבִנְתֶלה. ָקֶמיָ� ע$ֶלה
 +ְמר& :ְוַעד ָמַתי ְיָי. ַע� 9ְִריֵדי ָחֵרב. 9ָמ& ָחְרב$ת חֶֹרב. ִהְלא&ִני ֶהֶרב
6ְֵניֶה� ִחBְק& : ִ*ִ&יִתי ְיָי ְלֶנְג0ִי. ָרְג*& ֵאַלי ְלַהֲחִריִדי. יִדיִמ$5י ְלַהְכִח

.  ָרְצח& ְוַג� ָיְר*&:ְוַעד ָמַתי ְיָי. ָ*ב& ַוָ)בBֹ&. &ְברֹב 5ְא$ָנ� ָהְר5ָז&. ְוֵהִעיז&
ִאי* . ַתְבִניתָי9ִימ& ְ,מ&ָנָת� ְל: ְוַעל 5ִַ/י ָחְר*&. ע<ָ?� ָעַלי ִהְק*&

 ְמַיֲחֶדיָ� ִ*ְמָ� :ְוַעד ָמַתי ְיָי. ִלָ/� ֲאחַֹרִ;ית%ֲהִס/ָֹת ֶאת. &ָמֲדד& ָתְכִנית
ָ/ֶניָ� ְ/ח&ֶניָ� : ִמְ*ֶמֶרת ְיָי ָ*ָמר&. ְוָעֶליָ� ִנְכְרת& ְוִנְגָמר&. ַיֲאִמיר&
 ַרִ/י� :ְוַעד ָמַתי ְיָי. י�ִלְבָקִרי� ְוִלְרָגִע. ְוַה0ִָמי� מ$ִדיִעי�. ְיד&ִעי�

ָיְזמ& ְ*ִמי : +ְמר& ְלַנְפִ*י ְ*ִחי. ָיֲעצ& ִמ2ְָ� ְלַהְזִניִחי. א$ְמִרי� ְלַה0ִיִחי
 צֹא� :ְוַעד ָמַתי ְיָי. ֲהלֹא ֱאלִֹהי� ַיֲחקֹר. ִ*ְמָ� ע$ד ִמִ?ְז"$ר. ַלֲעק$ר

. ַחי גֲֹאִלי נ$ָ*�: ְיָי ה$ִ*יָעה. הִנ0ָָחה ְ/ָרע$ת 9ְָבָע. ַהֲהֵרָגה ְוצֵֹלָעה
� ָקֶמיָ� ְ,ַבֵער :ְוַעד ָמַתי ְיָי. ע&ָרה ָל2ָה ִתיָ*�. ַ,ְצִמיַח ֵמֵעֶמק *$ָ*



ָ?ל. ְ"ָגָלל ָ?ל. ַקֵ;א ִ*ְמָ� ַה2ְה< . ָחָזק $5ֲאִלי ע$ֲרָרה: &ַב$5ִי� ְמח<
ִחָ/ה ְיֵתָרה : ְוַעד ָמַתי ְיָי. ְכב$ִדי ע&ָרהע&ָרה . ְגב&ָרְתָ� ח&ָ*ה ְלֶעְזָרה

ְזכֹר א$ֲהֶביָ� : ַעל ַה8ַר ַה8ֵֹרר. ִקְנ+ְתָ� ְ/ֵחָמה ְ,ע$ֵרר. ָעַלי ְ,ז$ֵרר
: ֲאַהְבָ,נ& -ֲהַבת ע$ָל�. ְו-ל ְ,-ַחר 6ְע<ָ?ָת� ִמְ?ַ*ֵ?�. ְ/ֶנֶפ* "<ָ?�

 .' וליחד� באהבה וכולהודות ל� :-ָ,ה ְיָי +ִבינ&

 
 באב' זולת לשבת לפני שבועות ולפני ט

וחתו� בו אליעזר ברבי , ו"חרוזי� על גזרת תתנ' ונוספו ג, כ"וכל חרוזיו מסיימי� על לה, ב"ס א"ע
 .נת� חזק ואמ�

 

6ַֹעל 6ַָעְלָ, ִ/יֵמי . ֱאלִֹהי� ְ/+ְזֵנינ& ָ*ַמְענ& ֲאב$ֵתינ& ִס6ְר& ָלנ&
ַר/$ת ָע9ִיָת . $0ר ָוד$ר נ$ָרא$ת 9ְַמָ, ֲעב&ֵרנ&%ְ/ָכל. ַמֲעֵננ&ֶקֶד� ְל

5ְ-ְלָ,נ& ְ/חֶֹזק ָיד : -ָ,ה ְיָי ֱאלַֹהי ִנְפְלאֶֹתיָ� &ַמְחְ*בֶֹתיָ� ֵאֵלינ&
י 0ְִ"א&נ& ַעָ,ה ַרְגֵל. ֵמֲאִרי ְודֹב ְוָנֵמר &ְ*+ר צ$ֲרִרי�. ִמָ;ָח* ְוָצִרי�
6ְכ& ֲא*&ִרי�. ֲחִזיֵרי ְיָעִרי� ֲהלֹא -ָ,ה : ִ"ְמַעט ָנָטי& ַרְגֵלינ& ְו*<

ַוִ,ְזַנח . י$ֵתר ֵמֶאֶל7 ָ*ִני� ְ/ָיג$� ַוֲאָנָחה. ֱאלִֹהי� ְזַנְחָ,נ& ְלַ*ְ"ָחה
ְחַ*ְבנ& ְ"צֹא� ַה)$� ֶנ%ִ"י ָעֶליָ� הַֹרְגנ& ָ"ל. ִמָ@ל$� ַנְפֵ*נ& ְ/ֶפֶר� &ְצָוָחה

. ְו+ַרְ� ַהֵ:� ַוֲאר&ָכה לֹא ָעְלָתה. ְזַמ� -ַחר ְזַמ� ַנְפֵ*נ& ִחְ"ָתה: ִטְבָחה
C,ָָר;& ְלַיֲעקֹב ִחִ"ינ& ֶיַ*ע ְ/ִע �ַקֵ&ה ְלָ*ל$� ְוֵאי� ט$ב ְלֵעת . ֶחְ*/$

ְ/ַמֲחז$ר ָר;& . ְו-ְ*ַמִ;י�ט$ב ִקִ&ינ& ְוִהֵ;ה אֶֹפל : ַמְר6ֵה ְוִהֵ;ה ְבָעָתה
ַנְפֵ*נ& %ֲאַזי ָעַבר ַעל. ַיְח0ָו נ$ֲעצ& $5י ַעז 6ִָני�. -ַחת ֶע9ְֵרה ָ*ִני�

ַט7 ְוָנִ*י� ַ"8ֹא� . ַ"ֲחר$ת -�6ָ ָ/נ& ַחִ)י� ְ/ָלע&נ&: ַה2ִַי� ַהBֵיד$ִני�
6ְֵני . ל ִמח&� ַ/ח&ִרי� ֵמְרחֹב$ֵתינ&ְלַהְכִרית ע$ָל. ַלDְִבָחה ִהִ,יק&נ&

ִמ:$ל ְמָחֵר7 &ְמַג70ֵ ִמ6ְֵני א$ֵיב : כֲֹהִני� לֹא ָנ9ָא& &ְזֵקִני� לֹא ָחָ;נ&
ַנְפֵ*נ& ִנְבֲהָלה ְמאֹד . ִמ2ְָ� ְלַהְפִריֵ*נ& ס&ג +ְרחֶֹתיָ� ְלַעֵ:�. &ִמְתַנֵ:�

ֶהֶרג : [ָ/� ְולֹא ִתְתַנֵ:�%ל ֵאֶ?ה לֹא ִתְפָקדַהַע. ִמ6ְֵני ֲחַמת ַהְמַעֵ:�
ְוֶנֶהְרג& ְקִה?$ת ַה:ֶֹד* ְ/ַזַע� . ַרב ְוי$� ָטב$ַח ְ/ִתְ,נ& ִנְגְזָרה ְגֵזָרה

ֲחפ&ר$ת . ָזֵק� &ָבח&ר &ְבת&ָלה ֲער&2ִי� ִנְמְ*כ& ִלְקב&ָרה. ְוֶעְבָרה ְוָצָרה
ֶטֶר� ָהָיה ֶאְזָרִחי ְ"ֵזַרז : $ת ְוַתְלִמיֵדי ַה,$ָרהְמֵלא$ת ְיָלִדי� ִויָלד

. ִ,ְ*ַלח ָיְדָ� ְלַהְ*ִמיָדה%ַיְ*ִמיע&ה& ִמ� ַהָ@ַמִי� -ל. ְיִחיד$ ַלֲעֵקָדה
לֹא ָח* ְלה$ִ*יַע ְטב&ִחי� . ַ"2ָה ַעָ,ה ִנְ*ָחִטי� ָ/ִני� &ָבנ$ת ִ/יה&ָדה

. ַמַ,� +מ$� ַ*ֲע*&ִעי� ִסְפֵרי ת$ר$ת ְיד&ִעי�: ה&9ְר&ִפי� ַעל מ$ְקָד
ס7$ ֲע9ָא&� ָ/ֵ,י . ְנט&ִעי� ְלאֶֹהל 6ְר&ִעי� ֲעֵלי מ$ט$ת ְרק&ִעי�

ֵאֶ?ה ֲאִני ב$ִכָ)ה ְוֵעיַני ַ"2ִַי� %ַעל. *$ַקִי� ְלַמְנַעל ַרְגֵלי ְמצָֹרִעי�
ְוַג� ִ*ְ"ל& ד$ְרַ*ִיְ� . ֲלל& ָבְ� ָצִרי�ֵסֶפר ַה,$ָרה ִהְתע$:] נ$ְבִעי�

ֱאִלי ִ"ְבת&ָלה . ֶעְל/$ֵנְ� ִ,ְבִעי ְוֶעְל/$� ֶנֶפ* -0ִיִרי�. ִמ6ְִניִני� ְיָקִרי�
ִלְנק$� ִנְקָמת$ . 6ְֵני ְיָי ִ*ְפִכי ִלֵ/ְ� ְ/ס$ָד�: ֲחג<ַרת 9ַק ַעל ַ/ַעל ְנע&ִרי�

ֵעֶזר ִמ8ָר ָהָבה . צ$ֲרָריו ,ֹאַכל ַחְר/$ ְ/ָמֵג� ְמ+�0ָ. ִמ�0ַָיְ*ִ"יר ִח8ָיו 
ְולֹא ֶיֱחצ& . ק&ָמה ְיָי ְ/-6ְָ� ִלְ*$6ט ָקִמי�: ְוָ*ְוא ְ,*&ַעת +ָד�



. ָרִצי� -ֲחֶריָ� ְוַנְפָ*� ָעֶליָ� ַל2ֶָות ַמְ*ִליִמי�. ְיֵמיֶה� -ְנֵ*י ָדִמי�
. ִ*יָתה ְיָי מ$ָרה ְל-ְנֵ*י ִריֶבָ�: ְ*ַלל ֲעצ&ִמי�. ָלמ$%ֶ?קָ/ַרִ/י� ְ,ַח

ְוָנַת� . ָלנ& ֲאֶ*ר ִהְבַטְחָ, ְ/ִמְכָ,ֶבָ�%ְ,ַקֶ)�. ְלַבל ְיַע;& ע$ד ֶזַרע א$ֲהֶביָ�
ֶ*ר ַ"ֲא. ֲח7$9 ְזר$ַע ָקְדְ*ָ� ֵ*ִנית ְקנ$ֵתנ&: ְלָ� ַרֲחִמי� ְוִרַחְמָ� ְוִהְרֶ/ָ�

ח&ָ*ה . ְו-�2ֵ ְזר$ֵענ& ְ"+ז ַ/ָ)� ְ/ָעְבֵרנ&. ֲאבֵֹתינ&%ִמ;7ֹ 5ָ-ְלָ, ֶאת
 .'עזרת אבותינו וכו :ְלֶעְזָרֵתנ& ֲאדָֹני ְ,*&ָעֵתנ&

 


